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OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 11 listepada 1968 r.
dotyczące wypowiedzenia przez Gujanę Międzynarodowej konwencji (nr 6) w sprawie pracy nocnej młodocianych

w

przemyśle,

przyjętej

w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r.

Podaje się nmleJszym do wiad,omości, że zgodnie z ar13 M i ędzyna r odow ej, konwencji (nr 6) w sprawie
pracy nocnej młodocianych w przemyśle, przyjętej w Waszyngt.onie dnia 28 listopada 1919 r. na pierwszej sesji Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy (Dz. U.
z 1925 r. Nr 54, poz. 368), Dyrektor Generalny Międzynarotykułem

dowego Biura Pracy zarejestrował dnia 28 maja i968 r. wypowiedzenie powyżsiej konwencji ' przez Gujanę.

-

.

Zgodnie z artykułem 13 konwencji wypowiedzenie jej
przez Gujanę nabierze mocy prawnej dnia 28 maja 1969 r.
Ministe ~

Spraw Zagranicznych: w z; J. Winiewicz

324
OSWIADCZENIE

RZĄDOWE

. z dnia 11 listopada 1968

T.

w sprawie zastosowania do Antyli Holenderskich Konwencjł .(nr 25) dotyczącejubezpłeczenla na Wypadek choroby ,
pracowników rolnych, przyjętej w Genewie dnia 15 czerwca 1927' r.
~

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 35 Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy
Dyrektor Generalny Mię-dzy,narodoweg,o Biura Pracy zarejestrował dnia .30 maja 1~8 r. deklarację Holandii dotyczą
cą zastosowania do Arityli Holenderskich Konwencji (nr 25)
dotyczącej uoezpie<:zenia na wypadek choroby pracowników
ro:nych, przyjętej w Genewie dnia 15 czerwca 1927 r. na

dziesiątej sesji Konferencji Ogól,n ej Międzynarodowej Orga,nizacji Pracy (Dz. U. z 1949r. Nr 31, poz. 221).

Kon,w encja powyższa weszła wżycie w stosunku d<>
Antyli Holenderskich dnia 30 maja 1968r.
Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Winiewicz

325
OSWJADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 15 listopada 1968 r.

w sj>rawie wejścia w życie zmian do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM),
, .

podpisanej w Bernie dnia 25 lutego 1961 r.

zgodnie . ~ aro przewozie
towarów kolejami (CIM), podpisanej w Bernie dnia 25 lute"
go 1961 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 44. poz. 300), wejdą w życie
w dniu l stycznia 1969 r. zmian y d,o artykułów 6 i 17 tej
Podaje

się

lllllleJszym do

wiadomości, . że

tykułem 69 '. § 3 Konwencji mię<lzynarodowej

, konwencji oraz Załącznika II do powyższej konwencji
uchwalone przez Komisję Rewizyjną CIM na sesji, która odbyła się w Bernie . w dniach Od 20 do 22 listopada 1967 r.

.

-

Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Winiewicz

(TekSt uchwal Komisji Rewizyjnej eIM zamieszczony jest w

załączniku d~

niniejszego .numeru) .

•

..

/

•
-

500

-

Nakład,em Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Mip,istrów ukazały
się następujące

broszury:
rozdziału

1. Zasady realizacji budownictwa mieszkaniowego i
mieszkań z'biór , przepisów

2. Zasady ustalania czynszów ' i wprQwadzanie
mieszkaniowych - zbiór przepisów _

cena
dodatków

3. Informator "Jak załatwiać sprawy w urzędzie"
- Zeszyt I (System organów państwowych, Kodeks postę- '
powania administracyjnego i jego rola w załatwianiu spraw
obywateli; Sprawy ż zakresu administracji spraw wewnętrz
nych).

"
"

4. Informat-or "Jak załatwiać sprawy w urzędzie"
,
- Zeszyt II (Budownictwo' Gospodarka komunalna
i mieszkaniowa - Szkody górnicze -c- Komunikacja i transport),
5. Inf9rmator "Jak załatwiać sprawy w urzędzie'"
- Zeszyt III (Przemysł" i rzemiosło - Rolnictwo i leśnic
two ~ Handel - Ceny na wyroby i usługi jednostek gospodarki nie uspołecznionej - Podatki i inne świadczenia
finans,owe - Dostawy obowiązkowe - Ubezpieczeni-eosobowe i majątkowe).

.,,:~."

6. Informat-or "Jak załatwiać sprawy w urzędzie"
- Zeszyt IV (Oś_wiata- Kultura i sztuka - Opieka zdrowotna - Opieka nad dzieckiem w wieku do 3 lat - Przyj- '
mowanie do szkół medycwych- Uzyskanie stopnia starszego felczera - Zatrudnienie - Swiadczeniil socjalne P.omoc społeczna).
7.

Postępowanie

zł

8,-

•

egzekucyjne w administracji

" 4,-:-

" 5;-

" 3,-

"

" 4,-

"

" 5,-

"

" 4,-

Wymieni·one broszury są do nabycia w Punkcie Sprzedaży Dziennika
Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie, al. I Armii W. P. 2/4 oraz w następujących punktach sprzedaży:
w Warszawie "Dom Książki" Księgarnia Prawno-Ek'o nomiczna ul. Nowy
Swiat 1 i kiosk "Domu Książki" w gmachu sądów, ul. Swieraewskiego 127;
w kasach Są9óW Wojewódzkich:
.
w Białymstoku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, !Jodzi, Olsztynie, Opolu,
Rzeszowie, Wrocławi~ i Zielonej Górze; ,
·W kasacł). Sądów P.owiatowych:
w Bydgosz,czy, Bytomiu, Cieszynie, Częstoco,owie, Gd,ańsku, Gliwicach,
Kaliszu, Krakowie, Lublinie, Nowym Sączu, Ostrowie Wlkp., Poznaniu, Przemyślu, Raciborzu, Rad~miu, Szczecinie, Tarnowie, Toruniu i Zamościu.
Wysyłka pocztą zostanie dokonana pootrzym,a niu wpłaty na konto Ad·
ministracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów w Narodowym Banku Pol·
sklm, Oddział Miejski IV w Warszawie Nr 1551-91-11746 (przelewem lub 'przekazem pocztowym).

Na odcinku wpłaty należy
zama wian ych .egze~ plarzy.

podać dokładny

adres

wysyłkowy

or,az

ilość
•

"

'j'"

Nadsyłanie zamówień
łąc~nie

jest zbędne, gdyż wysyłka dokonywana będzie wy'na podstawie otrzymanych wpłat. Rachunków nie wystawia się.

Redakcja: Urząd Rady Ministrów - Biuro Prawne" Warszawa, aL l!,jazdowskle 1/3.
Administracja: Administracja Wydawnictw Urzędu Rady MinIstrów; Warszawl! 34;
ul. Powsińskil 69/71 (skrytkI! pocźtowa nr 3) .
, Tłoczono z polecenia Prez,e sa Rady Ministrów".,· ;
w Zakładl!ch Graflc7nych "Tamka". Zakład nr L , Wl!rs7aw~, ;, u.LTa·Ill,kII 3.
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